
 
 

 
FESTAS DE ANIVERSÁRIO E EVENTOS 

 
FAQ'S  

 
 
Fazem festas de aniversário e eventos dirigidos a crianças /adolescentes / adultos? 

Sim, realizamos festas de aniversário e eventos para pessoas de todas as idades 

mediante marcação prévia e para um número mínimo de 16 pessoas.  

 

Quando posso realizar uma festa de aniversário ou evento? 

Poderá realizar a festa de aniversário ou evento sempre que queira, à semana ou ao 

fim de semana, de manhã, à tarde ou mesmo à noite, desde que com marcação prévia 

e desde que tenhamos disponibilidade de agenda. Alertamos para o facto de, em caso 

de diversos pedidos para o mesmo horário, a prioridade será pela ordem de reserva. 

 

Qual é a data limite para confirmação do número de crianças? 

Pode fazer a confirmação do número limite de crianças até 48 horas antes da festa, o 

ajuste final é feito no próprio dia da festa consoante as crianças que forem 

efetivamente. 

 

Qual a duração de uma festa de aniversário ou evento? 

A festa de aniversário ou evento terá uma duração de aproximadamente 2,30 horas 

(normalmente existe uma tolerância de 15 minutos para além disso). 

 

De que equipamentos poderemos usufruir? 

O serviço base das nossas festas de aniversário ou eventos engloba a utilização de 

alguns equipamentos que temos no espaço, nomeadamente o campo de futebol em 

relva sintética, os insufláveis, bem como a discoteca e a consola de jogos Wii. Temos 

ainda outros serviços extra, como por exemplo, uma reportagem fotográfica, pinturas 

faciais, modelagem de balões, aula de zumba, jogos tradicionais, mascote, máquina de 



 
pipocas, brindes para os convidados, decoração temática, pinhatas, paintball infantil, 

etc. 

 

E a segurança? 

Todo o recinto é vigiado e controlado. 

 

Quero fazer uma festa de aniversário ou um evento diferente, com outros serviços, 

que ofertas têm? 

Temos vários serviços extra à sua escolha. Poderá contratar uma 

reportagem/filmagem profissional, pinturas faciais, pinhatas, modelagem de balões, 

aula de zumba, máquina de pipocas, jogos tradicionais, torneio de futebol, etc.  

Temos ainda diversos parceiros que podem proporcionar as experiências mais 

imprevistas e divertidas. 

 

E se eu quiser vários serviços extra? 

Temos vários packs possíveis e para além disso podemos apresentar uma proposta-

orçamento para o que pretender, tudo para que nada falte na sua mega festa. 

 

Que menus têm? 

Temos três menus previstos para aniversários ou eventos para crianças e jovens: JOY 

(para aniversariantes até aos 5 anos de idade), ACADEMIA94 e PLAY4FUN.  

Para mais informações sobre os Menus, consulte-nos. 

 

Que outras promoções a ACADEMIA94 tem para este tipo de eventos? 

A ACADEMIA94 oferece: 

- Os convites param o aniversário ou evento; 

- Pulseiras de identificação da festa; 

- Utilização do espaço e de equipamentos disponíveis (insufláveis, campo de relva 

sintética, Wii, mini-discoteca); 



 
- Desconto de 5% a partir da segunda festa consecutiva ou quando o número de 

convidados presentes na festa excede as 25 crianças. 

 

No caso dos aniversários, os familiares da(o) aniversariante e os pais dos convidados 

podem acompanhar os filhos durante a festa? 

Está contemplada a presença dos pais da criança aniversariante e um acompanhante 

por criança sem custo adicional, mas a comida que está incluída no preço é a que 

consta do Menu e é apenas para o aniversariante, os seus pais e para as crianças 

convidadas. Caso os pais acompanhantes queiram igualmente comida (para além da 

que existe na mesa) terão que pagar como se fosse mais uma presença, ou dirigir-se ao 

bar onde têm uma diversidade enorme de produtos ao seu dispor. Temos ainda um 

serviço extra que contempla o lanche para adultos.  

 

Como posso efetuar uma reserva para uma festa de aniversário ou evento? 

Para que seja efetuada uma reserva, terá de verificar a disponibilidade do espaço, 

escolher o menu, e efetuar o pagamento de 50% do valor global e confirmar o número 

de presenças até 48 horas de antecedência, em dinheiro, multibanco ou por 

transferência bancária para o IBAN PT50-0033-0000-45435016602-05 (devendo enviar 

o comprovativo para www.geral@academia94.pt). 

 

Que mais informações necessitam sobre a(o) aniversariante ou organizador do 

evento? 

Para a marcação da festa de aniversário ou evento necessitamos de saber o nome 

do(a) aniversariante ou organizador(a), idade que vai fazer, dia em que faz anos, dia da 

festa ou evento na ACADEMIA94, música / cor preferida, horário da festa ou evento 

(10h às 12:30h, 15:00h às 17:30h ou 19:00h às 21:30h), menu escolhido e se pretende 

que tratemos do bolo. Temos ainda uma variedade de serviços extra à sua disposição 

que poderá escolher para o seu aniversário ou evento.  

 

http://www.geral@academia94.pt/


 
Caso deseje que tratem do bolo de aniversário ou cupcakes para o evento, vocês 

tratam? 

Num dia tão especial não precisa de se preocupar com absolutamente nada. Deixe 

todo o trabalho a nosso cargo, desde a encomenda à entrega. O bolo, cupcakes 

bolachinhas decoradas, cake-pops ou outros serão fornecidos pelo nosso parceiro “A 

CASSATA”, que faz bolos únicos (Cake Design) por apenas 16,50€/Kg, sendo executado 

no dia e entregue nas nossas instalações à hora do evento. Pode ver os modelos no 

site / Facebook da CASSATA ou nas nossas instalações. 

 

Também fazem aniversários de bebés? 

Sim, mas nesse caso se quiser catering tem que ser pensado à medida, pois vai 

depender do número de convidados adultos e crianças e dos serviços que pretende. Se 

nos disser o que pretende, podemos apresentar uma proposta-orçamento para o 

aniversário do bebé. 

 

Além das festas de aniversário que outro tipo de eventos realizam no vosso espaço? 

Fazemos Festas de Empresa, Festas de Solteiro, Chá de Bebé, Festas Decoração 

Temática, Festas de Mini-Finalistas e Eventos de Grupo (Games ON, Salty and healthy, 

entre outros). Para mais informações contacte-nos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


